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 الرائية اجـــــالعج أرجوزة في الجمالية والفنون ربيةــالح ورـــالص
(Illustrations of Combat and Fine Arts in Urj┴zah al-

R┐’iyyah of al-‘Ajj┐j) 
 

 ظاىر شاهزلمد  *
 

Abstract 
 

Rajaz is a folk meter (with six verses of metre with beats to a line) ensued from human’s 

psychological and social setup. Poets in Pre-Islamic epoch used to compose rajaz at 

particular events occurred in their day to day life. After the rise of Islam it turned into a 

full fledge poem with respect to length and poets intentions. Soon after the Umayyad 

mounted the throne, a class known as rujj┐z merged who inserted the entire intentions 

of poem to rajaz.One of them is Al-‘Ajj┐j bin Ru’bah who praises ‘Umar ibn 

‘Ubaydull┐h ibn Ma’mar Al-Tam┘mi in his famous urj┴zah al-r┐’iyyah, and depicts the 

combat between ‘Umar bin ‘Ubaydull┐h and Ab┴ Fudayk Al-Kh┐riji. Hence this article 

paraphrases the derivation of warfare picturesque and fine arts, from the urj┴zah al-

r┐’iyyah. 
 

 المقدمة
زوف اجلاىليوف وكاف والنفسية اإلنسانية واحلاالت احلياة ظواىر من مستنتج شعيب وزف الرجز  يف يْر
 اإلطالة حيث من بالقصيد الرجز شبو اإلسالـ فجر بزوغ وبعد اليومية حياهتم يف اخلاصة ادلواقف بعض

 وأدخلوا الرجاز باسم اشتهروا الذين الشعراء من طبقة ظهرت األموي، العهد استقر وعندما واألغراض
 التميمي معمر بن اهلل عبيد بن عمر مدح الذي رؤبة بن العجاج ومنهم الرجز يف القصيد أغراض مجيع
 فديك وأيب اهلل عبيد بن عمر بٌ دارت اليت ادلعركة فيها لنا وصور ادلشهورة لرائيةا أرجوزتو يف

 .األرجوزة ىذه يف اجلمالية والفنوف احلربية الصور استخراج عن عبارة ادلقاؿ ىذا لذلك.اخلارجي
 

 :األرجوزة منهج
 (ادلعركة صورة  -اخلوارج ىجاء -اجليش وصف  -اهلل عبيد بن عمر مدح - الدينية ادلقدمة)

                                                 
*

 ., جامعة بشاورعهد الدراسات اإلسالمية والعربيةّ زلاضر   
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 صلػػم بغػػرة) وىػػو واحػػدا شػػارا أسػػق  األصػػمعي أف وغػػً شػػارا ومثػػانٌ مائػػة علػػ  األرجػػوزة ىػػذه احتػػوت
 1(فبغر ليال ىاج

 

 مػػن اجلػػم العػػدد وىػػذا( 171) األرجػػوزة أشػػاار عػػدد فبػػذلك مصػػنوع الشػػار ىػػذا أف األصػػمعي وظػػن
 الشػػػاعر تنػػػاوؿ مػػػا. مةضػػػخ شػػػعرية موىبػػػة وامتالكػػػو الشػػػعري الشػػػاعر نفػػػس طػػػوؿ علػػػ  يػػػدؿ األشػػػاار
 الشػار يف اهلل عبيػد بػن عمػر ّػدح الدينيػة ادلقدمػة بعػد بػدأ أنػو صلده ,مرتبة بصورة األرجوزة يف األغراض

 انتقػ  مث اخلػوارج ذـ يف خػاض مث 2(العبـر قـ  ال مـن العبرة وأنزف  -- ذمر لمن معمر ابن وصرح)
 اجلػيش وصػف يف مث اخلػوارج ىجػاء يف دخػ  مث 3(العسـر أغشـوا إذا قوم من كنت قد) عمر مدح إىل
 غـرا  ابـن حـول) عمر مدح يف مث 4(النقعر دمخ أركان بركنو --- دسر لو لهام قداميس ذي عن)

 .اهلل شاء إف بالرتتيب األغراض ىذه سنتناوؿ لكننا 5(وتر إن حصان
 

 :الدينية المقدمة -1
 اخللفػػاء وعهػػد,  وسػػلم عليػػو اهلل صػػل  النػػيب عهػػد إىل فيهػػا وأشػػار دينيػػة ّقدمػػة أرجوزتػػو الشػػاعر إفتػػت 

 تعػاىل اهلل بػنف وسػلم عليػو اهلل صػل  النػيب صػفات بعػض وذكر احلديبية وقعة إىل وأشار الثالثة الراشدين
 عمػر قتاؿ إىل ننظر أف ادلقدمة ىذه ذكر من الشاعر غرض ولع , تنخر وما ذنبو من تقدـ ما غفرلو قد
 يف والكفػار ادلسػلمٌ بػٌ دارت الػيت وادلعػارؾ ادلعركة ىذه بٌ ورب  دينية بنظرة اخلوارج مع اهلل عبيد بن

 .أمجعٌ عليهم تعاىل اهلل رضواف وعثماف بكر أيب وعهد وسلم عليو اهلل صل  النيب عهد
 

 :اهلل عبيد بن عمر مدح -2
 جــد إذا الجــد أوان ىــ ا: )بقولػػو اخلػػوارج قتػػ  علػػ  اهلل عبيػػد بػػن عمػػر الشػػاعر حػػث دينيػػة مقدمػػة بعػػد
 قـو بنهنم قومو مدح إىل أشار مث اخلوارج بقي  قاـ بننو ووصفو اهلل عبيد بن عمر مدح يف بدأ مث 6(عمر
ًة بػػنعم وأكػػرمهم قػػريش علػػ  وجػػ  عػػز اهلل مػػن وقػػد فيػػو فاشػػتدوا والشػػدة الضػػي  هبػػم نػػزؿ إذا  بعػػد. كثػػ

 بػن عمػر ّػدح 7(روتـ إن حصـان غرا  ابن حول) الشار يف الشاعر بدأ اجليش ووصف اخلوارج ىجاء
 إف وسػػلاة قػػوة ذو وىػػو وفػػات وترهبػػا جنايػػة جػػى إف وىػػو عفيفػػة شػػريفة إمػػرأة ابػػن إنػػو: وقػػاؿ اهلل عبيػػد
 صيده الصقر يهاجم مثلما اخلوارج وىاجم الساب  فهو الباع ابتدروا الكراـ وإذا عليو اقتدر بالثنر طالب
 فػنف وجههػا علػ  الصػلبة األمور إىل نيتوي شديد صعب ألمر متهيئ دائما إنو: قاؿ الصقر وصف وبعد
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 ٓركػو ال كاجلبػ  ثابتػا ويكػوف جانػب كػ  مػن بػو ٓػي  الشػجاعة يف بػرع وقػد, وجههػا عػن قلبهػا أعيتػو
 مثػػ  ىػػو بػػ  َبػػاف لػػيس وىػػو السػػيف فيسػػتخدـ الػػرم  اعػػوج فػػنذا أعدائػػو ألعنػػاؽ وضػػاربا احلػػرب شػػدة
 صػػػعب ضػػػرب وإذا وأخاػػػاره البحػػػر بػػػنمواج بػػػايي وال يريػػػده مػػػا مجيػػػع ينفػػػذ ىػػػو أو الشػػػجاعة يف الليػػػث
 دائمػا يػذكر صػابر رج  أنو دينية ُماسة وصفو مث مكانو من التحرؾ بايء وىو الرتاب يف دسو الفيوؿ
 يهجػػم فهػػو أعدائػػو علػػ  يهجػػم وحينمػػا الشػػديد األمػػر وقػػ  الصػػر يف نزلػػ  الػػيت وجػػ  عػػز اهلل أيػػات
 بعػد قعػور وىػي اآلبػار مثػ  وصػارت,  بػنرواح تلعػب لػيتا الرمػاح غابػة يف وخيػوض علػيهم العقباف ىجـو
 قتػػ  يف عمػػر يػػا تنتظػػر ال: وقػػاؿ اهلل عبيػػد بػػن عمػػر وخاطػػب اإلنشػػاء أسػػلوب الشػػاعر اختػػار مث, قعػػور
 قتػػاؿ علػػ  يشػػجعو مث,   ادلسػػلمٌ أمػػر وخػػالفوا وتفرقػػوا,  احلػػد وجػػاوزوا أفرطػػوا مػػا بعػػد اخلػػوارج ىػػءالء
 سواء الظفر أعاي  جري  أينما لذلك األوىل الصحف يف والفت  النصر لك كتب قد اهلل بنف اخلوارج
 فلػو شػهيدا فيصػب  قتػ  وإذا غازيػا فيصب  ادلعركة يف نتصر إذا ادلسلم ألف, معنوية أو مادية بصورة كاف
 .مبٌ وفوز عظيم أجر احلالتٌ كلتا يف

 

 :الجيش وصف -3
: وقػاؿ اجلػيش وصػف إىل الشاعر انتق  اخلوارج ىجاءو  اهلل عبيد بن عمر ومدح الدينية ادلقدمة ذكر بعد
 انفلػػ  حػػى فيهػػا صػػار إذا غفلتػػو لفػػرط علػػم ومػػا اذلػػالؾ يف نفسػػو يقػػع أف أراد قػػد احلػػروري فػػديك أبػػا إف

 اجلػيش ىذا ضرب ولو أمامو ينيت ما ك  يبتلع كاف الذي الكبً اجليش هبم وأحاط احل  وأضاء الصب 
 بػنرض مػر وإذا, اجلبػ  أنػف مثػ  مقػدـ ولػو السػً ثقي  وىو, أصلو من وإلنتزع( دمخ) جب  أركاف بركنو
 باألمػػاكن مػػر وإذا,  ولينػػة سػػهلة جعلهػػا الصػػلبة األمػػاكن وطػػيء وإذا, متفػػرؽ غػػً األرض يف أثػػره تػػر 

 صػػورة الشػػاعر رسػػم مث, دخلهػػا إذا األرض صػػورة يغػػً وشػػوكة قػػوة ذو جػػيش ىػػو أي, احتفرىػػا السػػهلة
 نشػن الػذي بػادلار وصوتو باللي  اجليش وشبو 8(جهر لمن زىا ه كأنما) الشار يف وإلي ينظر دلن اجليش
 إف: وقػػاؿ أخػػر  مػػرة اجلػػيش وصػػف إىل رجػػع مث, والسػػحاب ادلاػػر وصػػف يف وأطػػاؿ,  العػػٌ قبػػ  مػػن

 فتشػػقها الصػػلبة األرض تضػػرب اخليػػ  وحػػوافر,  فيهػػا فػػزاده غربػػة أو تػػراب هبػػا أرضػػا اجلػػيش ىػػذا أصػػاب
 وتػنفض والنصػب التعػب مػن أوالدىا النوؽ تساق  اجليش ىذا ويف لينة سهلة فتجعلها ةاحلجار  وتضرب
ًيهػػا وشػػعرات, ذناهبػػا أو وأذناهبػػا نواصػػيها أفنػػاف اخليػػوؿ  مػػن أوالدىػػا النوفػػ  وتسػػاق ,  النشػػاط مػػن ذف
ًىا شدة  يشاجلػ ىػذا يقػوؿ مث,  سلياػة أعيػنهن ومنها ّشعر ليس  ومنها مشعر منها سلتلفة صور يف س
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,  لكثرتػو واحػدا وجهػا الػرتاب وجيعػ , والسػيوؼ الرايػات فيػو تلمع البحر كموج جيري ب  مسترتا ينيت ال
 جيشػػا ومجػػع اهلل عبيػػد بػػن عمػػر مهػػة مسػػ  لقػػد 9(اعتمــر حــين معمــر ابــن ســما لقــد) الشػػار يف قػػاؿ مث

ًا  عشػر واثػي وسػتة ثالثػة وىػم والفروسػية الشػجاعة يف عاليػا مػثال كػانوا الػذين فيػو الناس سلة واختار كب
 السػػػً ثقيػػػ  وىػػػم اخليػػػ  مػػػن عظيمػػػة مجاعػػػة جيػػػروف ألفػػػا وعشػػػروف واحػػػد أي( 21=12+6+3) ألفػػػا

 العػراؽ باػن يف ادلػاء مجيػع وشػرب األرض وسػد اجلػراد مثػ  اخلػوارج علػ  وانبثػوا سلتلفػة وأصواهتم لكثرهتم
 أذي)الشػػار يف مث األرض مػػن ببالصػػعبا ديػػر لػػيال، ويسػػً الغلػػي  وادلكػػاف الوعػػور اجلػػيش ىػػذا ويركػػب
 الكتائػب مثػ  األمػواج وىػذه إليها الناظر نظرة ًٓ اليت البحر بنمواج اجليش شبو 10(النظر يغيفن أوراد
 كثرتػو مػن الثانيػة كػر فكنمنػا عػد إذا ركنػٌ ذو اجلػيش وىػذا الشػهب مث  تلمع بيض فهن احلديد عليهن
 .عليو يظلم كننو الارؼ حيار حى

 

 مرئيػة حسػية صػورة لنػا ويرسم وفوقو ٓتو من جوانب ك  من اجليش يصف الشاعر أف جوزةاألر  يف نر 
 الػذين الشػعراء عنػد ادليػزة ىػذه نػر  وال ٓتػو من للجيش وصفو وصفو يف البديع ولكن اجليش وصف يف

ًىم وادلتنػيب متػاـ أيب و بػرد، بػن بشػار م  بعده جاؤوا  ىػءالء كػالـ نتنػاوؿ أف بنػا وجيػدر الشػعراء مػن وغػ
 .أشعارىم؟ يف اجليش وصفوا كيف لنر  اجليش وصف يف الشعراء

 

 :برد بن بشار عند الجيش وصف -1
 .ومالعها مرواف بن زلمد بن مرواف مدح يف قاذلا اليت ادلشهورة قصيدتو يف اجليش برد بن بشار وصف

 

 11اتبوـــــــــيع زالـــــــــي ال أن وـب وأزرى  وـاحبــــــــــــــص لــــــــــــــــأوم فازور وده جفا
 :اجليش وصف يف يقوؿ

 12ثعالبو رــــــــحم طيـوالخ وبالشول بالحصـ  يرجف الليل كجنح وجيش
 ذائبـو رــــــــــــــيج لم لـوالط اـتطالعن اـأمه درــــــــــــــــخ في والشمس لو غدونا
 كتـائبو الكماة ارـــــــــصأب لسـوتخ ـدهديــــــــح لون الشمس يغش نـــــــوأرع
 اكبوـمن الـــــــــــــالجب أركان مـــــــتزاح داـــــــــــــــــــــغ إذا الفضا  األرض وـب تغص
 13راكبوــــــــــــوك أجأ أو وسلم  امـشم  يـالوغ خمس نـــــــــــــــم باويو جنا كأن
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 :الكلمات
 .دالرع وصوت األصوات دو  الرجيف من :يرجف -
 الكثً العدد :الحص  -
 الرم  :الخطي -
 النافة :الشول -
 .خبائها شروقها، قب  :أمها خدر في -
 .اجلب  مث  العدد الكثً اجليش :االرعن -
 الفارس: الكمي مجع :الكماة -
 .اجليش من الفرقة الكتيبة مجع :الكتائب -
 .وميسرتو اجليش دينة ىنا وأراد والاري  الوادي ناحية وىي جنايب تشنية :الجناباوان -

 

 فرسػػػاف مػػػن فيػػػو يسػػػً ومػػػا وزحفػػػو عػػػدده كثػػػرة يف كالليػػػ  َػػػيش أعػػػدائنا إىل ذىبنػػػا ضلػػػن: بشػػػار يقػػػوؿ
 الشػػمس شػػروؽ قبػػ  بكػػرة إلػػيهم وذىبنػػا الاعػػاف كثػػرة مػػن األمحػػر بػػاللوف صػػبغ  وقػػد بالرمػػاح ديسػػكوف
 مػػن حيتػػوي ّػػا اراألبصػػ رؤيتػػو تػػزوغمن اجلػػرار اجلػػيش ىػػذا وأف – الشػػمس ُػػرارة النػػد  يػػذوب أف وقبػػ 

 جبػاؿ وميسرتو اجليش ىذ دينة وكنف جوانبو وتعدد كثرتو من واجلباؿ األرض بو وتضي  والرجاؿ السالح
 .وأجن وسلم  مشاـ

 

 :تمام أبي عند الجيش وصف -2
 بػن بشػار وصػف كمػا بالتفصػي  اجلػيش وصػف ما أنو فوجدنا متاـ أيب ديواف يف اجليش وصف تتبعنا لو
 الػيت ادلشػهورة قصػيدتو يف يقػوؿ كمػا اجلػيش صػفات بعػض إىل فيهػا أشػار اآلبيػات بعػض صلد ولكن برد
 :ومالعها عمورية فت  من رجع دلا ادلعتصم مدح يف قاذلا

 

 14عبـوالل الجد بين الحد دهـح في  الكتب نــــم أنبا  دقـــــأص والسيف
 :اجليش وصف يف قاؿ حى

 رعبـال نـــــــــــــــــــــم جيش وـــــقدمـت إال  بلـد إل  ينهد ولم قوما زــــــــــــــــــيغ لم
 15لجـب جحقل في وحرىا نفسو من  لغدا الوغي يوم جحفال  يقد لم لو
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 :قاؿ وأيضا
 الحرب من المعن  مشتقة ربــوالح  سـتوفل نـيــــــــــالع رأي رأى اــــــــــــــــــــلم
 16دبــــــــــــــــــــوالح ارالتيـ ذو رالبحـ فعـزه  ريتهـاــــــــــــــــــج باألموال يصرف داـــــــــعـ

 

ًجػػع للمعتصػػم بػػذؿ السػػيوؿ ْػػري كمػػا بالرجػػاؿ إليػػو ْػػري احلػػرب تػػوفلس رأ  دلػػا: يقػػوؿ  فشػػبو: عنػػو ل
 .ديوج الذي بالبحر اجليش الشاعر

 

 :ادلتنيب الايب أيب عند اجليش وصف
 الدولػػػة سػػػيف ُضػػػرة قاذلػػػا قصػػػيدة آخػػػر وىػػػي الدولػػػة سػػػيف ُضػػػرة قاذلػػػا الػػػيت قصػػػيدتو يف ادلتنػػػيب يقػػػوؿ

 :ومالعها
 17القسم كـإقدام في يزيدك ذا اـــم  ندم الوغي عقبي عل  اليمين عقبة

 :قاؿ حى
 مــزدحـــم جفنية في وجيشك إل   ـاـرىــــــــــــــــــناظ حـفت روجــــــــــــس تتم فلم

 وتلتئم اناـأحي رــــــــــفـتس والشمس  اــوبقعته  راناــــــــــــــــح  ــــــــــيـأخ والنقع
 مــنق  أنها ال لو لــــــــــالبخ بها وما   كةـممس  الران بحصن تمر سحب
 أسم ال شـوالجي أمم ال فاألرض  واولـــــــــــــــــــــتط  أرض في كـكأن جيش
 18لمـــــــــــــــــــع بدا منو لمـع  ـمض وإن  معلـ بدا منها لـمـــــــــــــــــــــع   مض إذا

 

 وانتشػر عليهػا اجلػيش أزدحػم حػى الدولػة سػيف قػدـو مػن غافلػة كانػ ( سروج) مدينة إف: ادلتنيب يقوؿ
 مث أرزؽ أحيانػا خاللػو مػن تظهر فهي الشمس ضوء وحجب جياورىا وما حراف بلغ حى وتكاثف الغبار
 ادلػػػذكور بادلوضػػػع متػػػر السػػػحب ىػػػذه: وقػػػاؿ وأنتشػػػاره لكثرتػػػو لسػػػحببا اجلػػػيش شػػػبو مث فتحتجػػػب تعػػػود

 الدولػػػة سػػػيف. أعمػػػاؿ مػػػن موضػػػع ىػػػذا ولكػػػن عنػػػدىا ِػػػ  ال ألنػػػو بػػػو ِػػػال ال عنػػػو مارىػػػا فتمسػػػكو
 فاالػ  األرض بعػدت: قػاؿ مث. العػدو ديػار علػ  تثػب إمنا والنقم( االنتقاـ من) نقم ادلذكورة والسحب

 يفسػػر مث فيػػو قػرب ال األطػػراؼ بعيػد فكالمهػػا امتػداده يف( الدولػػة سػيف خياطػػب) جيشػك تاػػاوؿ كنهنػا
 مضػػ  كلمػا اجلػيش وكػػذلك آخػر جبػ  بعػده ظهػػره األرض مػن جبػ  مضػ  كلمػػا: بقولػو ادلااولػة ىػذه
 .يفرغ اجليش وال تفي األرض فال أخر  فرقة جاءت برايتها منو فرقة

 



 

     2010يونيو -ريناي الرائية اجـــــالعج أرجوزة في الجمالية والفنون ربيةــالح ورـــالص شاور اسالميكس        پ
 

  
    

279 

 

 بالرملػػة طغػػج بػن اهلل عبيػػد بػن احلسػػن زلمػػد أيب األمػً مػػدح يف قاذلػا الػػيت قصػػدتو يف ادلتنػيب يقػػوؿ وأيضػا
 :وماعها

 19المعالم لكـت بين بي اـبم علمت  مــــاللوائ وقت كنت إن الئمي اـأن
 :قاؿ حى

 المـــــبس ارـالمث الوحش وال بناج  وـــــأمام الجناح ذو ال بـلح وذي
 مــــــــالقشاع شـري بين من تطالعو  ةـضعيف وىي الشمس عليو رــــــتم
 مـــالدراى مـثل البيض فوق تدور  ةـرجــف الطير من القي ضو ىا إذا

 20مـــــوالهماى افتوـح في اللمع من  وـفوق والرعد البرق عليك ويخفي
 

 وحػش ثػار وإذا,  يػنج مل أمامػو طػائر مػر إذا اجلػيش ىػذه يف الرماة لكثرة: األبيات ىذه يف الشاعر يقوؿ
 مػػن عليػػو خيػػيم مػػا كثػػرة مػػن أو غبػػاره شػػدة مػػن ضػػعيفة وىػػي اجلػػيش ىػػذا علػػ  الشػػمس ومتػػر,  يسػػلم مل

 إليػو يصػ  ال فوقػو الاػً أجنحػة اشػتباؾ ولكثػرة,  أجنحتهػا خالؿ من إال ضوءىا إليو ينفذ فال, النسور
 إذا ودلعاهنػا األسػلحة بريػ  من اجليش ىذا يف ما ولكثرة, مستديرا فيقع ضيقو منافذ يف اال الشمس ضوء
 .وشدهتا فيو األصوات لكثرة يسمع ال الرعد وكذلك عليو ضوئها لغلبة يظهر ال فوقو ؽالر  دلع

 

 وصػفو يف اجليش تناوؿ الذي ىو العجاج أف فوجدنا للجيش الثالثة الشعراء ىءالء أوصاؼ بٌ قارنا لو
 .آفاقية صورة األجوزة يف لنا وصور نواحيو مجيع من

 

 :الخوارج ىجا   -4
 لػػديهم ليسػػ  و لئػػاـ اخلػػواج ىػػءالء إف: وقػػاؿ اخلػػوارج هبجػػاء الشػػاعر بػػدأ اهلل دعبيػػ بػػن عمػػر مػػدح بعػػد

ًة  يف يسػػري الػػذي ادلػػدج مثػػ  أو الليػػ  مثػػ  وأمػػرىم,  احلػػ  وأنػػزؼ الباػػر الػػدين يف ىػػءالء واختػػار, بصػػ
 أمســـ  إذا ملكـــك علـــ  وأبكـــي) الشػػػار يف مث يشػػػعر ال وىػػػو اذلػػػالؾ قعػػػر يف يقػػػع أف ويوشػػػك الليػػػ 
 انقلػػع مػػا بعػػد ملكػػك علػػ  ابكػػي: وقػاؿ احلروريػػة وخاطػػب اإلنشػػائي األسػػلوب الشػػاعر تػاراخ 21(أنقعــر
 وجػػو يف أخػػذت الػػيت الوقػػع الشػػديدة العػػرض القليلػػة بالسػػحابة احلروريػػة وشػػبو,  األمػػ  وانقاػػع أصػػلو مػػن

 والظفـر الجهـاد أن حسـبوا إذ) الشػار يف وقػاؿ ْتمػع ومل تصػل  ومل وانتشػرت ذىبػ  مث قػيال ومارت
 بػػػن ايضػػاعهم مثػػ  والظفػػر اجلهػػاد أف اخلػػوارج ىػػػوالء حسػػب: 22(وىجــر الخضــرمات بــين إيضــا  –
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 بالكلػػػب احلػػػروري فػػػديك أبػػػا الشػػػاعر شػػػبو مث, الكالليػػػب يف معلقػػػا كػػػاف طعػػػامهم وىجػػػرو اخلضػػػرمات
 اخلنػادؽ أف ادلخاطػب أيها ٓسنب ال: بقولو ادلخاطب قلب عن الشك يزي  أف الشاعر أراد مث, اليمامي

 .شيئا عنهم أغن  ما الوسائ  ومجيع شيئا عنهم ستغي أهنا ألنفسهم وقاية حفرواىا اليت
 

 :المعركة صورة-5
ًة فكشػف ادلػوت وبصاعقات والضرب بالسيوؼ األيادي فيها مارت إذا: يقوؿ  ىػءالء مػن الضػالؿ حػ

 مػػن رجػػاؿال تشػػ  فالرمػػاح احلػػرب احتػػدم  وحينمػػا زيػػغ فيػػو الػػذي الرجػػ  السػػيف ضػػرب وأقػػاـ, اخلػػوارج
 .العروؽ ورلاري أوساطها

 .الشيء تعاطي يف: التاي الشار يف ادلبائعة بسوؽ ادلعركة وشبو
 23واستعر الضراب سوق واستعرت -
 24وحـر رتـح إذا اذيـىم وـمن -

 

 .ادلعركة صورة التالية األشاار يف ونر  الرماح بغابة( عتر ىر إذا الغاب سلب في) الشار يف وشبو
 

 ررــــــــالش يـوقدن البيض طراق وفي  رــــــــــــــــالقص نـيخطف وبالسريحيات
 رــــــــاحتف  اليافيخ  ابـص إذا اضرب  اسمـدر ـرفالط رنح ما إذا صعقا
 رــــــــــــــــــــــــــالشع لينــويف راقينـالط بين  رـــــــــــالنع  يفرسن الناـدح الهـام في
 تـ ر مـــــــل قعود نــــــــــــع  عورـق منهـا  ـربس نــــــــم توري ضجم قلب عـن
 ـرـــــــــــــــــــــــــبهج ـاراـن تـور مل إن القدح  رـستـ ستـرا وأمو دىــــــــــــــــالص دون

 25رـــــــــــــــــــــــــافتخ نــــــــــــــــم يوقـدىا سنـا ذات
 

 يذىب الضرب ىذا اإلنساف أصاب إذا و منها يرن  ضربة ؼبالسيو  األعناؽ وتضرب الوغ  احتدـ أي
 أعضػػػاء مػػػن عضػػػوا الضػػػرب ىػػػذا تػػػرؾ ومػػػا اآلبػػػار مثػػػ  فيهػػػا احتفػػػر األعػػػداء رؤوس إىل وصػػػ  وإذا عقلػػػو

 .بلغو إال اإلنساف
 

 القويػػة ادلالمػػ  فيهػػا وجػػدنا وأفكارىػػا أغراضػػها شػػرح مػػن سػػب  مػػا إىل ورجعنػػا األرجػػوزة قػػراءة أعػػدنا إذا
 وىػػذه, والكػػافرين ادلسػػلمٌ بػػٌ دارت الػػيت وادلعػػارؾ الوقػػائع تػػنس مل, األرجػػوزة فيػػو قليػػ  ذيالػػ للعصػػر
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 عبػػارة فادلقدمػػة, تارخييػػا تسػػجيال ليسػػجلها إليهػػا أشػػار وقػػد العجػػاج ذىػػن يف حاضػػرة واألحػػداث الوقػػائع
 :يقوؿ حيث التالية األشاار يف نر  كما مباشرة غً باريقة الشاعر ويذكرىا, الوقائع ىذه ذكر عن

 

 رـــــــــــــــــــــــبـرافب رأى ديقـــــــــــص وعهـد  رــــــــــدث اـــــــــوم ـاـــــــــــــــعف ما نبي عهد
 الـوزر كانـوا مـــــــــــــــــى إخوان دوعه  ـرــــعم نــــــــــم وعهدا انـعثم وعهد
 رــــــــــــــــــــــــــاقتس  حتـ  انوسلط ول شد  رـــــالحص خافوا إذ  النبي وعصبة

 26رــــالشج اهلل ول اختار  يالت تحت  رـــــــــــــــــأس  اــــوأقوام أقواما لـــــــــــالقتب
 

 ودافعػوا ادلسػلموف فيهػا انتصػر الػيت احلػوادث َميػع أحاط قد الشاعر أف األشاار/ األبيات ىذه يف نر 
 بػٌ معركػة ىػي ادلعركػة ىػذه أف وأشػار, أرجوزتػو لبنػاء أساسية لبنة ادلقدمة ىذه وجع , فيها اإلسالـ عن
 :يقوؿ كما ادلعركة ىذه يف والفوز اإلنتصار بنعااء وج  عز اهلل محد لذلك, والباط  احل 

 

 27رــــــــــــــــــــشك  ـالمول إن الحق يـموال  رـالحب أعطـي ال ي هلل دـــــــــــالحم
 

 وسػلم عليػو اهلل صػل  النػيب عهػد يف كػاف كمػا الصػحيحة احلقيقيػة صػورتو إىل عػاد قد ـاإلسال إف وقاؿ
 :يقوؿ ادلهديٌ الراشدين خلفاء وعهد

 

 رــــــــــــــــــــبرافب رأي قـديـــــــــــــــــص دـوعه  رـدث اــــــــــــوم عفا ـاــــــــــــم نبي عهد
 28وزرـال كانوا مــــــــــــى وانـــــــــإخ عهدو   عمر نــــــم وعهدا عثمان دـوعه

 

 نػر  لػذلك متٌػ ُبػ  الراشػدين خلفػاء وعهػد وسػلم عليػو اهلل صػل  النػيب بعهػد ادلعركػة ىػذه ربػ  الشاعر كنف
 .نصره من وثقتهم باهلل إدياهنم قوة وتءكد, ادلسلمٌ قلوب يف الروحي اجلانب تنص  عن تعر األرجوزة أف

 :قولو يف اإلدياين الروحي ثراأل ىذا نر  كما
 

 سطر كان التي األول  الصحف في  درـق دـق الجالل ذا بأن فاعلم
 29ثرـــــــــــــالن وـفي فاحتفظ  اـــــــى ركــــــــــــــــأم

 

 :بقولو اهلل عبيد بن عمر وصف قد أنو نر  وأيضا
 30راصطب اليوم في الصابر وعد ما  رـادك إذا اـقدم يمشي أليس
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 الصر فيو نزل  اليت وج  عز اهلل آيات يذكر دائما أنو أي
 

 بتنصػػػ  ناطقػػػة الشػػػواىد وجػػػدنا األرجػػػوزة يف الشػػػاعر أعمػػػاؿ مػػػن وراءه مػػػا إىل ونظرنػػػا ىػػػذا اسػػػتثنينا وإذا
 الشػػيء. اجلانػػب ىػػذا يف عملػػو مػػن البػػارزة الظػػواىر بعػػض إىل باإلشػػارة ونكتفػػي, فنػػو يف ومتكنػػو شػػاعريتو
 الوسػائ  اسػتخداـ يف ومهارتػو العػرض يف براعتػو وقوة األداء حسن ىو األرجوزة يف دهصل الذي األساسي
 وصػورة ادلعركػة صػورة لنػا صػور الشػاعر أف األرجػوزة دراسػة خػالؿ وجدنا كما, ذلا صنعو وإحكاـ البيانية
 دقػة اوفيهػ, ذلػا مثيػ  ال مجيلػة صػورة يف فػديك أيب وىجػاء أعدائػو عل  اهلل عبيد بن عمر وىجـو اجليش
 صػػورة يف نػػر  كمػػا الكػػوف صػػور معظػػم األرجػػوزة يف الشػػاعر لنػػا فرسػػم, األداء قػػوة يف أثػػر وذلػػا, وروعػػة
 بػن عمر وشبو والسحاب وادلار باللي  شبهو مث . متعددة واستعارات متنوعة بتشبيهات أت  أنو اجليش
 أدًن صػػورة مثػػ .الكػػوف يػػعمج صػػورة األرجػػوزة يف صلػػد القػػوؿ يف والغايػػة..ُريػػة ومسكػػة بالصػػقر اهلل عبيػػد
 علػػ  يػػدؿ فهػػذه, والبحػػر, والػػر, واألهنػػار, واألشػػجار, وادلاػػر, واجلػػو, والسػػماء, وادلػػاء, والليػػ , األرض
 .فنو يف ومهارتو الشعرية الشاعر ثقافة

 

 :واألسلوب اللغة -3
 ظػاىرة ىػذه: شػوقي الػدكتور يقػوؿ و الغريبة األلفاظ استخدـ لكنو, قوية رصينة فصيحة لغة الشاعر لغة

 يف الشػػعر أخػػذ فقػػد والتعلػػيم الػػدرس عصػػر األمػػوي العصػػر قبػػ  العػػريب الشػػعر يف منلوفػػة تكػػن مل جديػػدة
 يصب  الرجز رأينا ما وسرعاف لغوية حاجة عن وإمنا وجدانية حاجة عن ال يعر قصائده أو جوانبو بعض
 يعػرؼ والشػاذ بالغريػب هتػتم لػيتا العربيػة اللغػة بكتب صلة لو من ك  لذلك, احلاجة ذلذه مستودع أكر
 علػ  جيريػاف فامسامهػا العجػاج وأبػوه رؤبػة وخاصػة الرجػاز عن يروي إمنا الكتب ىذه يف يروي ما أكثر أف

 مػػن شػػيء كػػ  قبػػ  أراجيزمهػػا يءلفػػاف كانػػا بنهنمػػا يقاػػع حػػى بػػديوانيهما يلػػم ال واإلنسػػاف الشػػفاه مجيػػع
 ىذه تر  ما أكثر: األمدي وقاؿ 31شاذ أسلوب وك  غريب لف  بك  ديدومها أف أج  ومن الرواة أج 

 الوحشػػي الغريػػب اسػػتعماذلما والعجػػاج رؤبػػة علػػ  النػػاس أنكػػر وذلػػذا العػػرب أراجيػػز يف الوحشػػية األلفػػاظ
 يف الفػػػػاظ ووضػػػػع الكػػػػالـ واختيػػػػار ادلنخػػػػذ وقػػػػرب التػػػػنيت حسػػػػن إال بػػػػو العلػػػػم أىػػػػ  عنػػػػد الشػػػػعر ولػػػػيس

 علػ  الزائػد اذلػذر تبلػغ ال التكلػف عػن سػليمة مسػتعملة ذبػةع سهلة بنلفاظ الغرض وإدراؾ... مواضعها
 شػعره مػن أشعر وكلماتو ادلعاين أداء يف دقيقة وألفاظو 32الغاية دوف يقف نقصانا تنقص وال احلاجة قدر
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 بػن ادللػك وعبػد العجػاج بػٌ ذات الػيت احملػاورة القاي علي أبو أورد حيث مرواف بن ادللك عبد قاؿ كما
 .كتابو يف مرواف

 

 علػػ  تقػػدر ال أنػػك بلغػػي عجػػاج يػػا: فقػػاؿ مػػرواف بػػن ادللػػك عبػػد علػػ  العجػػاج دخػػ : يقػػوؿ( اآلمػػاي)
 مػػن دينعػػك فمػا: قػػاؿ اآلخبيػة إخػػراب أمكنػو األبنيػػة تشػييد علػػ  قػدر مػػن ادلػءمنٌ أمػػً يػا: فقػػاؿ اذلجػاء
: فقػػػاؿ اذلجػػػاء؟ فعػػػالـ نظلػػػم أف مػػػن دينعنػػػا حلمػػػا لنػػػا وإف نظلػػػم أف مػػػن دينعنػػػا عػػػزا لنػػػا إف: قػػػاؿ ذلػػػك؟

 فما: قاؿ الناصع والفهم البارع األدب: قاؿ تظلم؟ أف من عزديتعك لك فنىن شعرؾ من أشعر لكلماتك
 أصػػبح  لقػػد عجػػاج يػػا: قػػاؿ الثالػػد والابػػع ادلسػػتارؼ األدب: قػػاؿ تظلػػم؟ أف مػػن دينعػػك الػػذي احللػػم
 ادلعػاين أداء يف ومكانػة لػددب ةشػغف العبػارة من يتض  33ادلءمنٌ أمً صلي وأنا دينعي وما: قاؿ حكيما
 .الدقيقة

 

 مثال, ادلعنوي لغرضو ادلناسبة األلفاظ استخدـ قد الشاعر أف فوجدنا عميقة بنظرة األرجوزة إىل نظرنا لو
 (صدي  نيب، ادلوىل، احل ، واحلمد، الرمحن اإللو، الدين،) دينية ألفاظو معظم صلد الدينية ادلقدمة يف

 

 اجلػػػدير األسػػػلوب ىػػػو وىػػػذا معانيهػػػا سػػػرد يف ودقيقػػػة قػػػواة ذات جزلػػػة لفاظػػػوأ شػػػيوع الشػػػاعر اسػػػتخدـ
 مػػػن النػػػوع ىػػػذا اختيػػػار يف القرطػػػاجي حػػػاـز يقػػػوؿ( اذلجػػػاء ادلػػػدح، احلػػػرب، وصػػػف) ادلعنويػػػة لدغػػػراض
 يف اإلطػراد وحيسػن األوصػاؼ وهتػوؿ العبػارات تفخػم أف احلػرب يقػع حيث اعتماده جيب وشلا: )األلفاظ
 وتسػب  تسػتابيها معػاف يػنيراد ذلػك يف التمػادي يقع حيث النفوس تراخ وأف ذلك نم وقع ما اقتصاص

 34.احلرب وصف هتوي  منها قبض ما
 

 يف يقػوؿ األعػداد علػ  واذلجػـو التشػبيهات وسػرد اجلػيش وصػف يف العبػارات يفخػم الشػاعر نػر  لذلك
 .اخلوارج عل  اهلل عبيد بن عمر ىجـو

 

 ىر الليث ام إذا الليث ىامة في  رـانأط حالرم إذ السيف يمكن -
 35ـدرــــــــــــــــــــى ليم إذا اليم غوارب  رجس اضخ إذا البحر كجمـل -
 

 جسػػػػػػر، ىػػػػػػر، انػػػػػػنطر،: )مثػػػػػػ  معانيهػػػػػػا أداء يف ادلناسػػػػػػبة القويػػػػػػة األلفػػػػػػاظ اسػػػػػػتخدـ أنػػػػػػو الشػػػػػػاعر صلػػػػػػد
 (ىدر اليم، غوارب
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 األبيػػات يف نػػر  كمػػا وللشخصػػية للمػػدح ادلناسػػبة األلفػػاظ فيسػػتخدـ اهلل عبيػػد بػػن عمػػر ديػػدح وحينمػػا
 :التالية

 اقتدر بالوغم البـط وإن فات  وتر إن حصان غرا  ابن حول
 36ابتدر والبا  درـابت الكرام إذا

 واختػػار....( الكػراـ حصػاف غػراء، ابػن: )مثػ  معانيهػػا سػرد يف ادلناسػبة اللينػة األلفػاظ إسػتخدـ فالشػاعر
 وجيػػذب السػػامعٌ أعاػػاؼ ليػػدؽ اإلنشػػائي األسػػلوب ينسػػ  ال نػػوولك خريػػا أسػػلوبا أرجوزتػػو يف الشػػاعر
 :قولو يف نر  كما أنظارىم

 

 37منتظر ال معمر بن اعمرـي -
 38قدر قد الجالل ذا بأن فاعلم -

 

 :فديك أيب ىجاء يف وقاؿ
 

 39رـالحج اليمامي الكلب مـفالق  انقعر أمس  إذا ملكك عل  وابكي
 

 فيػو التلوين من أخر ضربا   أراد وإمنا وايقاظو السامع تنشي  رلرد األسلوب ىذا اختيار يف الشاعر أراد ما
 .عميقة ونظرة دقيقة ّهارة إال الوصوؿ إليو يستاع وال دقة

 

 كالمػػو علػػ  لػػذلك اخلػػوارج بقتػػاؿ اهلل عبيػػد بػػن عمػػر ويشػػجع حيػػث أف الشػػاعر أراد األوؿ الشػػار ففػػي
 :بقولو

 40رـالبش فواخال قوم رـأم نـم  زرـفح القروض عد ال ي بعـد
 

ًين الشػػػػارين ويف.والفػػػػت  النصػػػػر لػػػػك كتػػػػب قػػػػد اهلل بػػػػنف يػػػػذكر أف وأراد  االسػػػػتهزاء الشػػػػاعر أراد األخػػػػ
ًىم باخلوارج ق  .ٓو

 

 غػػرض إىل فيػػو ىػػو الػػذي الغػػرض مػػن ادلػػتكلم خيػػرج أف وىػػو االسػػتاراد ىػػو أسػػلوبو يف البػػارز العنصػػر أمػػا
 :قولو يف نر  كما: األوؿ الكالـ إمتاـ إىل فينتق  يرجع مث بينهما دلناسبة آخر

 

 كسر ازيـالب إذا البازي تقضي  رـفم  الطـور من جناحيو ذائي
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 اطفر أىوى إذا الكالليب اكـش  درـانكـف فضا  ربانـــــــــخ رـأبص
 رــــــــــــــالبه نـبـــــــــــــيتثق اتـــجنـــــبح  رـنس  أو منها الرؤوس ابرـكع

 41ورــــــــــــــــــــــــــالح مباللح يمزقن اـكأنم
 

 :قولو يف األوؿ كالمو إىل رجع حى البازي وصف يف خاض مث بالبازي اهلل عبيد بن عمر فيو شبو
 42نفر ممن جشوجها بحشة -

 

 :الشاعر موسيق   -4
 يف أنػيس إبػراىيم يقػوؿ شػعيب وزف فهػذا( مسػتفعلن مسػتفعلن، مسفعلن) الرجز ُر من الشاعر موسيق 
 .الوزف ىذا وصف

 

 43.الشعراء ومحار الشعر ماية إنو
 

 إبػراىيم يقػوؿ فيهػا الناػ  يتعسر ال اليت حروؼ من وىو رويا   حرفا  ( الراء) أرجوزتو يف الشاعر اختار وقد
 نسػتعرض وحػٌ حركػة أ، ُرؼ بينهما يفص  فال مباشرة تكوف أف جيب احلرفٌ بٌ اجملاورة: ).. أنيس
 أف نػر ( الػراء اليػاء، والواو، ادليم، النوف، الالـ،: ىي وتلك ادلد بنحرؼ بيهةالش األحرؼ من النوع ىذا

 فيهػػػػا يتعسػػػػر وال اآلذاف تستسػػػػغيها اذلجػػػػاء احلػػػػروؼ مػػػػن حػػػػرؼ ألي احلػػػػروؼ ىػػػػذه مػػػػن حػػػػرؼ رلػػػػاورة
 .45العريب األدب يف شيوعا   أكثر احلرؼ ىذا: خلوصي صفاء الدكتور وقاؿ 44النا 

 

 مػن بػذلك الشػاعر فيتحػرر بالسػكوف قيػدت وأهنػا ساكن( الراء) رويها أي ةمقيد موقوفة فهي القافية أما
 46ادلالقػػة مػػن تلحينػػا   أسػػه  ادلقيػػدة القافيػػة إف: خلوصػػي صػػفاء وقػػاؿ القافيػػة آخػػر يف اإلعػػراب حركػػات
 عليها أظهرت أي قوافيها أطلق  فقد القوايف صحي ( العجاج) وىو: قافيتو وصف يف فروخ عمر وقاؿ
 : قافيتٌ األرجوزة يف وصلد 47منصوبة كلها لكان  احلركة

 

: القرطػاجي حاـز وقاؿ(فجر اإللو الدين جر قد: )مث  حركات أربع فيها يتواي وىي: ادلتكاوس -1
 .48الرجز يف إال( متكاوس) ذلك يكوف ال

 (العور وي من الرمحن وعور: )مث  حركتاف فيها يتواىل أف: وىي: وادلرتاكب -2
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 األشاار يف التكرار صلد مثال   واجلناس التكرار وىو الداخلي ادلوسيق  من لونا رالشاع موسيقي يف وصلد
 .التالية

        
 المتكررة الكلمات الشطر

 .عهد: عهد  49(عمر من وعهدا   عثماف وعهد)

 أقعاما   أقواما ، 50(أسر وأقواما   أقواما   بالقت )

 ضمر ضمرت، 51(فضمر حرا   كاف من وضمرت)

 اخلدر خدر، 52(اخلدر يجتابف اللي  وخدر)

 الغر غرا ،  53(الغر فيجتاب قتما وغرا  )

 زفر زفرت، 54(وزفر السواقي فيو وزفرت)

 الكدر كدرا ، 55(الكدر مد كدرا   أصاب وإف)
 

ًىا إىل وىكذا  .األمثلة من غ
 :التالية األشاار يف اإلشتقاقي اجلناس وصلد

 

 المتكررة الكلمات الشطر
 (الـز فع ) جر( متعدي فع ) جر 56(فجر اإللو نالدي جر قد) 

 (اسم) العور ،(فع ) عور 57(العور وي من الرمحن وعور)

 (فع ) جد ،(اسم) اجلد 58(عمر جد إذ اجلد أواف ىذا)

 (اسم) اذلدر ،(فع ) ىدر 59(اذلدر الناس من اجلد وىدر)

 (فع ) مارسوا ،(اسم) مرسا   60(الذكر األمر مارسوا إف ومرسا  )
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 (فع ) جر ،(اسم) جرار 61(األثر جر إذا جرار، أرعن)

ًىا إىل( فع ) وغر ،(اسم) وغره 62(وغر إذا وغره ورز لي )   غ
 

 .األمثلة من
 :يف التاـ اجلناس وصلد
 (شاـ) بعيدا  ( ُرين) بعيدا   63(وضر بعيد من بعيدا مغز )

 :يف التاـ غً واجلناس
 .موىل مواي، 64(شكر ادلوىل إف احل  مواي)
 .قدر قد، 65(قدر قد ذاجلالؿ بنف فاعلم)
 

 التكػرار مػن ادلوسيق  من اللوف ىذا إليها أضاؼ ب  البحر ّوسيق  يقنع مل الشاعر أف القوؿ يف والغاية
 ىػػو ادلعػػى يكػػوف حػػى حسػػنا   سػػجعا وال مقبػػوال   ْينسػػا   تػػر  ال:) اجلرجػػاين القػػاىر عبػػد قػػاؿ والتجنػػيس

 أنػو الشػاعر وصلػد 66( حػوال   عػن ْػد وال بػدال بػو تبتغػي ال ْده وحى ضلوه وساؽ واستدعاء طلبو الذي
 وصػف يف قولػو مث  األلفاظ َرس اىتم قد فالشاعر. ادلناسب زللو يف ادلوسيق  من اللوف ىذا استخدـ
 .اجليش

 67رــــــــوغ إذا رهـــــــوغ ورز لـلي رـــــــــــــــــــــجه نـــــــلم زىا ه كأنمـا
 :قولو يضا  وأ

 68درـى اليم إذا اليم واربـغ ىر الليث إذما الليث ىامة في
 

 صػوت( وغػر) كلمػة مػن اجليش صوت يسمع كنمنا( ىدر ىر، وغر،) األلفاظ ىذه يقرأ حينما فالقارئ
 غرضػو وبػٌ الداخليػة الشػاعر موسػيق  بػٌ الصػلة ىػي وىػذه( ىدر) من البحر وصوت( ىر) من الليث
 .األرجوزة يف

 

 :البيانية لفنونا  -5
 :العجاج قاؿ
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 69.فجبر اإللو الدين جبر قد -1
( جػر) لوازمػو مػن بشػيء لػو ورمػز بػو ادلشػبو وحػذؼ ادلنكسػر بػالعظم الػدين الشػار ىػذا يف الشاعر شبو
 ادلعنػػوي الشػػيء شػػبو الشػػاعر ألف السػػامع نفػػس يف بػػالغ أثػػر اإلسػػتعارة وذلػػذه تبعيػػة مكنيػػة اسػػتعارة فهػػذه

 (ادلنكسر العظم) حملسوسا بالشيء( الدين)
 

 70(ذمر لمن معمر ابن وصرح) -18
 أيب حػػػاؿ الشػػػاعر فشػػػبو 71رغوقػػػة ذىبػػػ  إذا اللػػػٌ صػػػرح ويقػػػاؿ ادلنكشػػػف: الصػػػري : األصػػػمعي يقػػػوؿ
 عبيػد بػن عمػر جػاء فلمػا اخلػالص اللػنب تغاػي اليت اللنب رغوة ُاؿ الدين أفسدوا الذين واخلوارج فديك
 أي( الغاػػاء السػرتو) الصػورتٌ بػٌ والعالقػػة متثيليػة اسػتعارة فهػذه ارجاخلػػو  أمػر عػن وانكشػف فصػرح اهلل

 .اللنب صري  خيرج كما احل  وخلص الباط  ذىب
 

 72(اخر واتبا  صعقوق ال من) -33
 وعػػدـ الضػػعف َػػامع بكرمػػو ويعيشػػوف السػػلااف خيػػدموف الػػذين الضػػعفاء بالنػػاس اخلػػوارج الشػػاعر شػػبو

 يف ضػػػمً فهػػػو ادلشػػػبو أمػػػا التشػػػبيو وأداة الشػػػبو وجػػػو فيػػػو حػػػذؼ فأل بليػػػغ تشػػػبيو فهػػػذا والػػػذؿ ادلقػػػدرة
 أؿ) بػػو وادلشػبو اخلػػوارج إىل راجػع( والثــ ر يـديك علــ  أمـرىم مــن) السػاب  الشػػار يف ادلػذكور( أمػرىم)

 .هبم واالستهزاء اخلوارج أمر ٓقً إىل اشارة وفيو( صعفوؽ
 

 73فانسفر ليل أظلم كما كانوا -33
 كػاف اسػم( الػواو) وادلشػبو فيػو ذكػرت( ؾ) التشػبيو أداة ألف مرسػ  تشبيو فهذا بلي  وأمرىم اخلوارج شبو

 .لي  بو وادلشبو
 

 74والسهر الدؤوب قاسي مدلج عن -37
 يتجنػب أف يستايع وال الاري  يعرؼ ال وىو اللي  يف يسً الذي ادلدج ُاؿ اخلوارج حاؿ الشاعر شبو

 . بصورة صورة تشبيو أي متثيلي تشبيو فهذا ادلهالك
 

 75(واتبار القفاف صعبات ديث) -45
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 ألف تبعيػة تصػرحيية اسػتعارة فهػذه ادلشػبو وحػذؼ العمػ  َػامع بالبئر صلب موضع يف احلفرة الشعر شبو
 .اإلسم من بدال( اتبنر) الفع  استخدـ الشاعر

 

 76(جهر لمن زىاؤه كأنما) -47
 77(وغر إذا وغره ورز ليل) -48
 78(فجره العين قبل من سرى سار) -49
 79(الكبر والمرابيع السحاب عيط) -53

 

 بالليػػ  صػػورتو أو اجلػػيش منظػػر الشػػاعر شػػبو حيػػث متثيلػػي تشػػبيو فهػػذا بليػػ  اجلػػيش منظػػر الشػػاعر شػػبو
ًا الغبار أرتفع أي وضخامتو اجليش لكثرة  .ليال الفضاء فنصب  كث

 

 .مرس  تشبيو فهذا والقل  ؼاخلو  َامع اللي  يف ينزؿ الذي ادلار بصوت اجليش صوت الشاعر شبو مث
 

 يف وىػػو مربػػاع مجػع وادلرابيػػع ادلرابيػع الربيػػع أوؿ يف ماػره الػػذي السػحاب الشػػاعر شػبو األخػػً الشػار ويف
 .أصلية تصرحيية استعارة فهذه وادلنفعة اجلودة َامع النتاج أوؿ يف تنتج اليت اإلب  صفة األص 

 

 80( وزفر السواقي فيو وزفرت) -51
 تزفػػػر ادليػػاه تزفربػػ  ال السػػواقي ألف عقلػػي رلػػاز فهػػذا( السػػواقي) ىولػػو مػػا غػػً إىل( زفػػرت) الفعػػ  اسػػند

 .مكانية والعالقة
 

 81فدر منو حلبت نشاص ما  -53
 مػػن بشػػيء لػػو ورمػػز بػػو ادلشػػبو وحػػذؼ اللػػنب مػػن شللػػوء ضػػرعها الػػيت بناقػػة ادلرتفػػع السػػحاب الشػػاعر شػػبو
 .تبعية مكنية استعارة فهذه( حلب ) لوازمو

 

 82انتثر لوبل إذا تحدوه حدوا  -54
 مػػن بشػػيء لػػو ورمػػز بػػو الشػػبو وحػػذؼ ويسػػوقها الناقػػة حيلػػب الػػذي باإلنسػػاف الشػػماؿ ريػػ  الشػػاعر شػػبو
 .تبعية مكنية استعارة فهذه( ٓدوه) لوازمو
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 منظػر شػبو فالشػاعر للجػيش مرئيػة صػورة صػورلنا الشػاعر أف وجدنا اإلستعارت ىذه حقيقة إىل نظرنا لو
 ىػػذه اسػػتعار فالشػػاعر السػػحاب ىػػذا ٓػػدو الشػػماؿ وريػػ  ادلاػػر مػػن ادلملػػوء وبالسػػحاب بػػادلار اجلػػيش
 .واحدة متثيلية استعارة ىي احلقيقة ففي اجليش لصورة الصور

 

 83ابتدر البا  بتدروا الكرام إذا -73
 وعمػر اإليهػ يصػلوا أف النػاس فيامػع السػباؽ رلاؿ الشاعر جعلها حيث مكنينة استعار( الباع) كلمة يف
 وقػد اهلل عبيػد بػن عمػر يف مدحيػو وجػودة مجيلػة صػورة فهػذه بعػده الكػراـ يػنيت مث ادلقدمػة يف اهلل عبيػد بن

 :معمر ابن يف أتقوؿ: وقاؿ فيو مدحيو ضعف عل  العجاج ادللك عبد بن الوليد عاتب
 

 درـــــــــــاقت الوغمـب طـالب وإن فات وتـر إن حصان را ــــــــغ ابن ولـح
 84درـابت البـا  درواـابت الكرام إذا

 :يف وتقوؿ
 

 85سـعب ريســـــــــــــــــق اســـــعب وانبة سـاإلن قريع روانـــــــــــــــم ابن بين
 

 :تقوؿ حيث األكر ادلرقش عند الصورة ىذه وصلد
 

 86المصلينا منا السوابق تلق  لمكرمة وماــــي غاية تبتدر إن
 
 

 87(فمر ورالط من جناحية داني) -74
 ورمزلػو بػو ادلشػبو وحػذؼ فريسػتو علػ  اذلجػـو وسرعة القوة َامع بالصقر اهلل عبيد بن عمر الشاعر شبو

 .مكنية استعاره فهذه جناحيو لوازمو من بشيء
 

 88(كسر البازي إذا البازي تقضي) -75
 القائػػد ىػػذا يأ متثيليػػة اسػػتعارة فهػػذه البػػاز ىجػػـو بصػػورة اهلل عبيػػد بػػن عمػػر ىجػػـو صػػورة الشػػاعر شػػبو
 .ىجومو حٌ جناحيو ويضم الصيد عل  البازي يهجم ما قب  الاور قب  من أعدائو عل  ىجم

 

 89(فانكدر فضا  خربان أبصر) -76
 .تصرحيية ةاستعار  فهذه بو بادلشبو وصرح ادلشبو وحذؼ باحلباري اخلارجي فديك أبا الشاعر شبو
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 90(الطفر أىوى إذا الكالليب شاك) -77
 سلاليػػػب فيػػػو الشػػػاعر شػػبو للكالليػػػب صػػػفة( شػػاؾ) ألف ادلوصػػػوؼ إىل الصػػػفة إضػػافة مػػػن يػػػبالرتك ىػػذا

 فهػػذه( شػػاؾ) لوازمػػو مػػن بشػػيء لػػو ورمػػز بػػو ادلشػػبو وحػػذؼ القاػػع وسػػرعة احلػػدة َػػامع بالشػػوكة البػػازي
 .تبعية مكنية استعارة

 

 اهلل عبيػػد بػػن لعمػػر فريسػػتو علػػ  الصػػقر ىجػػـو صػػورة اسػػتعار الشػػاعر أف وجػػدنا الشػػارين إىل نظرنػػا لػػو
 اهلل عبيػد بػن عمػر قػوة أظهػر كيػف السػامع نفػس يف تػوثر مجيلػة صػورة فهػذه لػو فريسػة فػديك أبا وجع 
 اخلارجي؟ فديك أيب وضعف

 

 91(البهر يتثقبن بحجنات) -79
 بادلشػبو وصػرح ادلشػبو وحػذؼ شػيء كػ  تشػ  الػيت احلػادة ادلعوجػة باحلديػدة البازي سلاليب الشاعر شبو
 .أصلية تصرحيية تعارةإس فهي بو
 

 92(الحور باللحم يمزقن كأنما) -83
 بشػيء وزمزلػو بػو ادلشػبو وحػذؼ صػيدىا حلػم متػزؽ الػيت الصػقور ّخاليػب اهلل عبيد بن عمر الشاعر شبو
 .مكنية استعارة فهذه( ديزقن) لوازمو يف

 

 93(ائتزر إذا غارتو مستحصد) -76
 أمػػره تنفيػػذ يف عزمػػو لشػػدة ادلسػػتحكم احلبػػ  أو بالفتػػ  ألمػػر وهتيػػنه اهلل عبيػػد بػػن عمػػر عػػـز الشػػاعر شػػبو

 .تصرحيية استعارة فهذه( مستحصدة غارة) بو بادلشبو وصرح ادلشبو وحذؼ
 

 94(ىر الليث ما إذا الليث ىامة في) -97
 فهػذه بو بادلشبو وصرح ادلشبو وحذؼ والشجاعة القوة َامع بالليث الشجاع البا  ادلقات  الشاعر شبو

 .أصلية رحييةتص استعارة
 

 .95(جسر خاض إذا البحر كجمل) -98
 التشػبية أداة ألف مرسػ  تشػبيو فهػذه تريػد مػا حيػث تنفػذ الػيت ُريػة بسمكة الشجاع الرج  الشاعر شبو

 (.واذليبة والرعب ادلقاوسة وجود وعدـ تريد، حيثما التنفيذ. )الشبو وجو وحذؼ ذكرت
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 96اعتكر أو ناىال تغاوى إذا -138
 

 97الجزر يمزقن العقبان يتغاو  -139
 

 مبػٌ مصػدر( تغػاو ) وىػو الثػاين الشػار يف تغػاو  األوؿ الشػار يف( ومحػ  ْمػع) تغػاو  الشػاعر شبو
 .بليغ تشبيو فهذا العقباف إىل مضاؼ للنوع

 

 98عتر ىز إذا الغاب سلب في -113
 اسػػتعارة فهػػذه بػػو بادلشػػبو وصػػرح ادلشػػبو وحػػذؼ الكثػػرة َػػامع الرمػػاح بغابػػة احلػػرب سػػاحة الشػػاعر شػػبو

 .أصلية تصرحيية
 

 99(واستعر الضراب سوق واستعرت) -112
( ادلعركػة ساحة) ادلشبو فحذؼ األشياء يف وتشرت  تباع الذي الضراب بسوؽ ادلعركة ساحة الشاعر شبو

 أف وديكػن تصػرحيية اسػتعارة فهػذه( بيػنهم الشيء تعاطي) الشبو ووجو( الضراب سوؽ) بو بادلشبو وصرح
 سوؽ بصورة األبااؿ أعناؽ فيها تقاع اليت ادلعركة ساحة صورة الشاعر شبو حيث متثيلية ارةاستع تكوف
 .األشياء فيها وتشرت  تباع اليت ادلبائعة

 

 100(أفر القوم مرجل ما إذا حت ) -114
 بػػو بادلشػػبو وصػرح والسػػكوف الشػدة َػػامع القػػدر بغليػاف اجلػػيش أو اهلل عبيػد بػػن عمػػر غػي  الشػػاعر شػبو
 الػذي القػدر غليػاف بصػورة وسػكوهنا شػدهتا يف اجليش غي  صورة الشاعر شبو أو تصرحيية تعارةاس فهذه
 .متثيلية استعارة فتكوف النار خبو ساعة غليانو ويسكن الشديدة النار ساعة غليانو يف يزيد

 
 
 

 101(النعر يفرسن دحالنا الهام في) -123
 بادلشػبو وصػرح ادلشػبو وحػذؼ العمػ  َامع رضاأل يف تكوف اليت باحلفرة العدو رأس جرحة الشاعر شبو
 .تصرحيية استعارة فهي بو
 

 102(سير من توري ضجم قلب عن) -122
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 .تصرحيية استعارة أيضا فهي بالبئر العدو رأس يف احلفرة ىنا شبو
 

 103(بهجر نارا تور لم إن قدح ال) -125
 اسػػتعارة فهػػي حوذلػػا مػػا ضػػاءتأ الػػيت النػػار بصػػورة السػػيوؼ فيهػػا تلمػػع الػػيت احلػػرب صػػورة الشػػاعر شػػبو
 .متثيلية

 

 104(فحزر القروض عد ال ي بعد) -129
 القػروص جػاوز إذا اللػنب ُػاؿ ادلسػلمٌ مجاعػة وخػالفوا احلػدود جػاوزوا الػذين اخلػوارج حػاؿ الشػاعر شبو
 .متثيلي أو ضمي تشبيو فهذا فحزر

 

 105(طهر من طهور فيها شهادة) -138
 فهذه( الاهور) لوازمو من بشيء وزمزلو بو ادلشبو وحذؼ ادلاهر رالااى بادلاء الشهادة الشاعر شبو

 .مكنية استعارة
 

 106(زىر قد نورا يتم شرفا أو) -143
 .مفص  مرس  تشبيو فهذا والضياء والنور الشهرة َامع بالبدر الشرؼ شبو

 

 107(اثبجر إذا لجب مرجحن في) -147
 مػن بشيء لو ورمز بو ادلشبو وحذؼ أمامو فيق ما بك  يذىب الذي العـر بالسي  اجليش الشاعر شبو
 .مكنية استعارة فهذه( اثبجر) لوازمو

 

 108(الخضر يرتاد السد الجراد سيل) -152
 .تصرحيية استعارة فهذه بو بادلشبو وصرح ادلشبو وحذؼ األف  سد الذي اجلراد بسي  اجليش الشاعر شبو

 

 109الخصر الشرق ضح  عنو وفثأت -154
 110وانتشر اجالعج أعراف فمد -155

 طلعػػ  دلػػا أي اجلػػراد سػػي  بصػػورة اجلػػيش صػػورة الشػػاعر شػػبو حيػػث متثيلػػة اسػػتعارة الشػػارين ىػػذين يف
 فثػار ادلعركػة سػاحة إىل وجيػروف حيركػوف فنخػذوا الناس أجساد الشمس حرارة ولين  اجليش عل  الشمس
 .الفضاء يف وانتشر بنرجلهم وطئوىا اليت األرض يف الغبار
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 111(انقعر أمس  إذ ملكك عل  وابكي) -158
 لوازمػػو مػػن بشػػيء لػػو ورمػػز بػػو ادلشػػبو وحػػذؼ بالبكػػاء وأمرىػػا وخاطبهػػا باإلنسػػاف احلروريػػة الشػػاعر شػػبو
 فيػػنيت األرض يف ثابتػػة تكػػوف الػػيت بالشػػجرة احلروريػػة ملػك الشػػاعر شػػبو مث مكنيػػة اسػػتعارة فهػػذه( البكػاء)

 .مكنية استعارة فهذه( انقعر) لوازمو من بشيء ورمز بو ادلشبو وحذؼ أصلها من فيقلعها احلاطب إليها
 

 112(واشفتر الشقاق ش بوب واشتق) -163
 مث قلػػيال وماػػرت وجػػو يف أخػػذت الػػيت العػػرض القليلػػة السػػحابة سػػحابة، بشػػءبوب احلروريػػة الشػػاعر شػػبو

 .تصرحيية استعارة فهذه بو بادلشبو وصرح ادلشبو وحذؼ ذىب 
 

 113(ومطر األيادي فيو مطرت إذا) -162
 .مكنية استعارة فهذه( مارت) لوازمو من بشيء لو ورمز بو ادلشبو وحذؼ بادلار األيادي الشاعر شبو

 

 114(الزور يشفين السحم والسلبات) -165
 لوازمػػػو مػػػن بشػػػيء لػػػو ورمػػػز بػػػو ادلشػػػبو وحػػػذؼ ادلهلػػػك بػػػادلرض( اخلػػػوارج  اعوجػػػاج) الػػػزور الشػػػاعر شػػػبو
 .مكنية استعارة فهذه الدواء منزلة يف السلبات وجع ( يشفٌ)
 

 115(المصطهر الشوا  السفافيد شك) -169
 بادلشػبو وصػرح ادلشػبو وحػذؼ( ليشػو  اللحػم فيػو ينظم حديد من العود) بالسفافيد الرماح الشاعر شبو
 .تصرحيية استعارة فهي بو
 

 116(الحجر اليمامي الكلب فألقم) -172
 .أصلية تصرحيية استعارة فهي بو شبوبادل وصرح ادلشبو وحذؼ بالكلب اخلارجي فديك أبا الشاعر شبو

 

 117(النظر يغيفن أوراد أذي) -177
 .تصرحيية استعارة فهي بو بادلشبو وصرح ادلشبو وحذؼ البحر ّوج اجليش الشاعر شبو

 

 118(البصر موجن فجن ما إذا شهب) -178



 

     2010يونيو -ريناي الرائية اجـــــالعج أرجوزة في الجمالية والفنون ربيةــالح ورـــالص شاور اسالميكس        پ
 

  
    

295 

 

 عارةاسػػت فهػػي بػػو بادلشػػبو وصػػرح ادلشػػبو وحػػذؼ اللمعػػاف َػػامع بالشػػهب اجلػػيش كتائػػب الشػػاعر شػػبو
 .تصرحيية

 

 الخاتمة
 :وبعد إليو ونتوب ونستغفرؾ نستعينك الشكر ولك احلمد لك اللهم

 :التالية النقاط يف ادلقاؿ ىذا نتائج نلخص أف ديكن
 .اذلجاء والجييد ادلدح جييد العجاج أف -1
 .وصفي سياسي لوف عن عبارة األرجوزة -2
 (اذلجاء الوصف، ادلدح،) القصيدة أغراض تناول  األرجوزة -3
 واسػػتخداـ وادلوسػػيق  والبالغػػة واألسػػلوب اللغػػة حيػػث مػػن األرجػػوزة يف ادلتنوعػػة الفوائػػد جػػدناو  -4

 .أماكنها يف الكلمات
 .عليو أثرت البدوية الابيعة ألف والغريبة احلوشية األلفاظ من أرجوزتو يف العجاج أكثر -5

  .رائعا   دقيقا   وصفا   ادلعركة العجاج وصف
 

وامشــــــــاله
 
 .27:ص: العجاج ديواف 1
 26 ص: العجاج ديواف 2
 27 ص: العجاج ديواف 3
 27 ص: العجاج ديواف 4
 28 ص: العجاج ديواف 5
 26 ص: العجاج ديواف 6
 28 ص: العجاج ديواف 7
 27 ص: العجاج ديواف.  8
 :2 ص: العجاج ديواف. 9

 31 ص: العجاج ديواف 10
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 .2/43: متاـ أيب ديواف. 14
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 .3/681: ادلتنيب ديواف. 17
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 .3/729 ادلتنيب ديواف. 20
 :2 ص: العجاج ديواف. 21
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 29 ص: العجاج ديواف. 37
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